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BUDSTIKKEN
Lysekronegaven fra VKS på plass

I  HALLEN !
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Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Jubileumsåret 2005 
var et ekstra aktivt år for 
døvesenteret 
Når dette leses er januar 2006 snart over. Derfor ønsker jeg å se litt tilbake på 125-års jubileumsåret 
2005. Det har vært et veldig aktivt år hvor mye har skjedd gjennom hele året:
• Nyttårsaften deltok mange i feireingen av inngangen til Bergen Døvesenters 125 års jubileum i år 

2005 med blant annet avduking av jubileumslogoen.
• Under årsmøtet i mars ble det flertall for å selge feriehjemmet “Risperlen”. Salget førte til at 

det ble solgt for 4 mill. kr. Pengene står trygt plassert i en bank med høy rente og blir der inntil 
medlemmene bestemmer hva / hvordan pengene skal forvaltes i framtiden.

• 125 års jubileet ble markert med 
mottakelse og festmiddag lørdag 14.05 
med historisk skuespill. Byvandring dagen 
etter.
• 17 mai gikk vi i tog for første gang i 
historien. Tross regn og surt vær var det en 
opplevelse for de som deltok, med Bergen 
Døvesenters jubileumslogo fremme i 
prosesjonen vår.

• Bergen Døvesenter fikk æren å arrangere Norges Døveforbunds landsmøte 2005. Torsdag 19. mai 
entret 150 spente lands-møtedeltakere og turister m/s “Jupiter” som førte oss over Nordsjøen til 
Newcastle i England. Landsmøtets forhandlinger foregikk 
under overfarten begge veier ombord på “Jupiter” og i 2 
dager på hotell Holiday Inn i Newcastle. Arrangementet 
gikk knirkefritt og vi hadde en fin overfart. Her vil jeg rette 
en stor takk til alle som deltok i arrangementet.

• I begynnelsen av september ble Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede i Bergen åpnet. En stor dag for oss som 
har kjempet i mange år for å få det til.

• En stor vannlekkasje etter et arrangement i september 
satte en stopper for aktiviteter og utleievirksomheten i tre 
måneder. Dette førte til et stort tap for oss på utleie. Tapet 
var på ca 65.000 + 10.000 i egenandel.

• Før jul 2005 ble heldigvis lokalene ferdig reparert. Så 7. januar 2006 ble lokalene tatt i bruk igjen 
– og da med 160 besøkende. Pang start sammen med lysekronen 
vi fikk i gave på 125 års dagen fra VKS.
Når vi nå går inn i et nytt år vil jeg rette en stor takk til alle som 
var involvert i at alle ulike aktiviteter i året som gikk kunne 
gjennomføres.

Deres støtte trengs også like mye i 2006!  Godt nyttår!

Hilsen Toralf Magne Ringsø, styreleder.
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T e g n u t t r y k k

Kom til døvesenteret torsdag 16. mars kl. 18.30,
for da begynner vi å snakke om "tegnuttrykk"!

Medlemmer av Døves Ungdomsklubb 
skal demontsrere de tegnene som 
er vanlig blant ungdommene i dag. Vi 
ønsker også at voksne og eldre døve 
deltar, så man kan bli kjent med de 
glemte tegnene også!

Kvelden kan også være interessant for 
mange flere, for eksempel studenter 
ved tegnspråk- og tolkelinjen på Høg-
skolen i Bergen, tegnspråktolkene, for-
eldre til hørselshemmede barn m.fl.
Velkommen! Arr.: Døves Ungdomsklubb

Torsdag 26. januar 2006 kl. 19.00:

Vi får besøk av Ingeborg Skaten. Hun skal holde foredrag i 
døvesenteret over temaet

“Den nye tolken, hvem er hun?”
Ingeborg jobber til daglig på tolkeutdanningen ved Høgskolen i Bergen. Hun 
er selv utdannet tolk og sosiolog. Denne torsdagskvelden vil hun innlede 
med et foredrag om forholdet tolk/døvesamfunn, med utgangspunkt i sin 
hovedoppgave om dette temaet.

Hovedfokuset den kvelden blir å trekke fram hvordan døves frigjørings-
prosjekt har gått hånd i hånd med profesjonaliseringen av tolken - og hvilke 
konsekvenser disse to prosjektene, avhengig av hverandre, har fått.

En konsekvens, ifølge Ingeborg, er en forskyvning av makt fra døvesamfunnet 
til et ekspertsystem. Hva hun mener med dette, får vi se torsdag 26. januar. 
Vel møtt til foredragskveld!



4 5

Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2006 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - 2006

Er vi blitt bitt av salgs-basillen? I siste nummer av "Oss 
Imellom", et internt informasjonsblad for Signo, forteller 
Thorbjørn Johan Sander at mange vil selge Døves Hus.

Denne antakelsen har han nok hentet fra diskusjon på to 
medlemsmøter; 10. og 17. november (se egne referater).

Så langt går vi vel ikke? Det er mulig at noen mener at 
døvesenteret må selges. Det huset vi har i dag, er gam-
melt, stort og flott. Og vi har populære lokaler til egne 
arrangementer og i forbindelse med utleie til selskapelige 
sammenkomster som bryllup og mye annet. Bedre hus kan 
vi neppe få!

Undertegnede har på medlemsmøtet 17. november påpekt 
at det koster å ha huset, og at inntektene døvesenteret mot-
tar fra det offentlige og ved utleievirksomhet, ikke er nok 
til å holde huset vedlike. Underskuddet er uunngåelig, så 
lenge det ikke oppnåes støtte til huset. 

Men det huset vil vi beholde! En tanke var å utvide ut-
leievirksomheten til også å gjelde alle hverdager, mens vi 
selv bruker lokalene til store arrangementer som juletrefest, 
sommerbord, diskokvelder, Døves Dag og lignende. Men 

ikke uten at vi i tillegg har et egnet lokale i Bergen sentrum 
som vi kunne leie. Da tenkte man på noe som Paris er blitt 
verdensberømt for: Tegnspråk-cafè. Hvorfor ikke?, spør 
mange. Åpent hver dag for alle, døve og hørende. Enkel 
meny som kaffe, te, kaker, hot-dog, pizza (rett i mikro), 
og med meny med tegn-illustrasjoner. Liten lekerom for 
barn med tegnspråk på CD og lignende. Samlingssted for 
døve om kveldene. 

Noen av de som støtter den tanken, sier det vil være 
supert. Er man i byen, hvorfor ikke stikke innom tegnspråk-
kafèen og se om noen kjente er der? - Vi går jo ikke 20 
minutter til døvesenteret i Kalfaret for å finne det ut. 

Er det flere andre som synes at tanken er god? Send oss 
noen ord, pr. brev eller e-post eller si det til oss i døvesen-
teret. Så kan vi få med meningsutveksling i bladet.

Men for øyeblikket er det ingen aktiv bevegelse i dette 
arbeidet, hverken fra styret eller fra administrasjonen. Det 
er kun noe som man har luftet og snakket om i miljøet.

Men man skal vel aldri si aldri...?
Rune Anda, daglig leder

Bergen Døvesenter innbyr til

Slektsgransking-
kurs

31. mars - 2. april 2006

Kurssted: Døvesenteret 
 

Har du lyst til å lære hvordan du skal finne fram
til din slekt, blant annet ved å bruke slektsprogram, 

finne slekt på internett, i bøker/kirkebøker, 
tyde gotisk skrift o.a.? 

 
Da er dette kurset noe for deg!

 
Det er en fordel om du kunne ta med

din bærbar pc, men ingen krav. 
Døvesenteret har 5 PC som vi kan bruke

under kurset.
 

Ta med slektspapirene dine, hvis du har.
 

Kursleder: Beryl K. Ramvik
 

Bindende påmelding innen torsdag 23. mars 2006.
E-post: post@bgds.no – Mobil: 995 89 562.

 
Kr. 600 pr. person

Bergen Døvesenter innbyr til

Internett
for nybegynnere

6 torsdager kl. 12.00-14.00

Kursstart:  Torsdag 2. februar 2006

Kurssted: Døvesenteret 
 

* Hva er Internett?

* Vi skal leke oss fram til forskjellige sider

* Vi skal opprette egen e-post adresse
for de som ikke har det. 

* Vi skal også lære hvordan man handler varer

på internett,

* betaler regninger overå nett-bank o.a.

Men fremfor alt, vi skal kose oss!

Kursleder: Rune Anda

Påmelding innen onsdag 1. februar 2006
til daglig leder. Ttlf. 55 32 79 76. Mobil: 995 89 562.

 
Kr. 500 pr. person

Rykter om salg av Døves Hus
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Flyttbar teleslynge?
Vi fikk spørsmål fra en som lurte på om det finnes trans-
portabel utstyr for hørselshemmede. Her er man opptatt 
av muligheter for å høre på TV / radio hos venner/familie 
uten å måtte skru lyden for høyt opp. Noe lik teleslynge 
hjemme.

Vi har henvendt oss til Hjelpemiddelsentralen i Hor-
daland, og fått følgende opplysninger fra konstituert 
avdelingsdirektør Uwe Matthaus:
Det finnes transportable teleslyngesystemer. Det finnes 
også IR-anlegg hvor hver av brukerne må ha en minislyn-
ge (halsslynge) for å ta imot signalet. Begge systemer 
krever at brukerne har høreapparater med innebygget 
“telespole”. Jeg regner med at de hørselshemmede som 
besøker hørende ikke disponerte transportable hørsels-
hjelpemidler eller IR-anlegg, men bruker en fastmontert 
teleslynge hjemme. (I motsatt fall ville man kunne tatt 
med sitt IR-anlegg på reisen.) 

Generelt oppfordrer Hjelpemiddelsentralen både Høre-
sentralen på Haukeland sykehus og andre samarbeids-
partnere om å søke om transportable anlegg på vegne 
av brukerne. Grunnen for denne oppfordringen er: 

1) transportable anlegg er mer brukervennlige fordi 
disse kan taes med overalt 

2) transportable anlegg innebærer adskillig mindre 
kostnader for folketrygden - fordi monteringen faller 
bort. 

Samtidig må vi ha forståelse for at noen brukere kan-
skje prioriterer å ha et fastmontert anlegg hjemme - fordi 
man da ikke trenger å gå rundt med mottakerdelen rundt 
halsen i sin egen leilighet. 

Det er i dag ikke praksis å innvilge transportable anlegg 
i tillegg til fastmonterte anlegg, fordi folketrygdloven bare 
helt unntaksvis gir anledning til dette, f. eks. for hørsels-
hemmede barn som bor vekselvis hos far og mor. 

Forutsetninger for å kunne få innvilget tekniske hjel-
pemidler ihht folketrygdloven er bl.a.: 

Har du varig (over to år) og vesentlig innskrenket 
funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, 
kan du få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Har du 
et kortvarig behov for hjelpemidler (eks: krykker etter en 
operasjon), må du be om hjelp fra kommunen. 

Hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig 
for at du skal: 

• få løst praktiske problemer i dagliglivet
• kunne bli pleid i hjemmet 
• fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole 

og som lærling 
• bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller 

gjennomføre utdanning eller arbeidstrening. 
Nødvendig og hensiktsmessig: hjelpemiddelet er eg-

net til å avhjelpe behovet og det finnes ikke rimeligere 
løsninger som også er egnet til dette.

Generelt vil jeg slutte meg til anbefalingen om å søke 
om transportabel løsning når et behov oppstår eller når 
dagens løsning er klar for utskiftning. 

Samtidig ønsker jeg å imøtekomme et evt. behov i 
størst mulig grad. Hvis det kan være til hjelp for bru-
kerne i liknende situasjoner, kan Hjelpemiddelsentralen 
vurdere å stille et transportabelt anlegg kostnadsfritt til 
disposisjon for Bergen Døvesenter, slik at brukere som 
henvender seg til dere kan få ubyråkratisk hjelp hos 
dere. I så fall ber jeg om tilbakemelding.

Er det noen blant våre medlemmer (eller andre) som kan være 
interessert i en slik ordning? Fint om vi da blir kontaktet så 
inngår vi en avtale med Hjelpemiddelsentralen.

Vi har også spurt om pris på transportabel utstyr i tilfelle noen 
ønsker å kjøpe det - da regelverket ikke tillater at man kan ha 
både fastmondert og transportabel utstyr. Kanskje noen kan få 
støtte fra et legat eller lignende til anskaffelse av slike.

Denne opplysningen fikk vi fra Svein Orderud hos Hjelpe-
middelsentralen:

Både IR-baserte halsslynger og utlagte kabler kan 
kobles til forskjellige lydkilder. Utstyret kan kjøpes 
hos forhandlerne. 

Sennheisser IR- sender m/halsslynge-mottaker 
kan kjøpes hos Phonak a/s i Oslo, og koster ca. 
kr. 3000.- 

GN Resound a/s i Oslo forhandler en teleslynge-
koffert (T-box) med 50m. kabel, som kan legges ut 
etter behov. Denne koster ca. 12.000.-.

Daglig leder Rune Anda

Takk til Gunn Kristin! 
Hele året 2005 har Gunn Kristin Selstad vært 100% engasjert 
som kultur- og informasjonskonsulent i døvesenteret, med 
lønns-støtte fra aetat. Siden fjoråret også var et jubileumsår 
med store aktiviteter og landsmøte, var hun til god hjelp for 
kontoret. Gunn Kristin har samarbeidet med kulturstyret og 
ungdomsklubben, og hun har organisert en rekke arrange-
menter, blant annet , juletrefest, tegnspråkkurs, datakurs, 
døvestevne i Sogn og Fjordane , og hun har sendt ut søknad 
til legater o.a. om støtte til ulike formål. Hun har også hatt 
hovedansvaret i forbindelse med utleie, tatt imot folk som ville 
se på lokalene osv. Og hun har vært med på mange møter som 
repr. for døvesenteret. Aetat håpet at vi kunne gi henne fast 
ansettelse, men det er ikke mulig med den økonomien vi har i 
dag. Vi vil benytte anledningen til å takke henne for innsatsen 
og samarbeidet gjennom hele 2005!    Daglig leder Rune Anda

Gunn Kristin sammen med Svein Arne Peterson (t.v.) og Helge Her-
land under NDFs "Møteplass" i Oslo 15.-16. desember 2005.
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Medlemsmøte i Bergen døvesenter 10.11.05
Sted: Døvekirken (pga vannskade i døvesenteret) 
Tid : kl 19-20. Antall til stede : ca. 30-40. Møteleder : Toralf Ringsø. 
Referent: Kjetil Høgestøl. Agenda: Drøfte anvendelse av midlene 
fra salget av Feriehjemmet, ”Risperlen”. 

Styreleder, Toralf Ringsø, åpnet medlemsmøte med å ønske velkom-
men, og forklarte at vi hadde valgt Døvekirken sine lokaler pga 
vannskaden i døvesenteret. Han fortalte så videre om utviklingen 
i reparasjonsarbeidet. Han åpnet så for en spørsmålsrunde, men da 
ingen hadde spørsmål gikk vi til agenda for medlemsmøte. 

Styreleder presiserte før debatten at det ikke var snakk om å fatte 
noe vedtak, eller stemme over forslag. Møtet var først og fremst tenkt 
til å lufte ideer for hvordan vi best kunne forvalte midlene etter salget 
av feriehjemmet. Styret skulle så jobbe videre med ideene. 

Astrid Tokle, som første dame på ”talerstolen” etterlyste ideer fra 
senterstyret. Til dette hadde Toralf Ringsø å si at senterstyret ikke 
ville lufte noen ideer nå, men bare lytte til medlemmene. 

Dag Hafstad foreslo deretter å kjøpe et nytt feriehjem med gode 
kommunikasjonsløsninger (god bussforbindelse, gode veier, butik-
ker osv). 

Gunnar Hansen luftet tanker rundt å investere i eiendom kontra 
det å plassere pengene i banken. Han mente at det kunne være en 
god ide å investere i en leilighet i sentrum og leie den ut til døve 
ungdommer, da bankplassering kastet lite av seg, siden renten i dag 
er lav. Da ville vi nyte godt av både leieinntekter og prisstigning på 
leilighetene.  

Til Gunnar sitt forslag, kommenterte Arvid Hauge at dette bare ville 
føre til merarbeid for administrasjonen, og var heller ikke sikker på 
at det var riktig tidspunkt å investere i eiendom slik boligmarkedet 
og rentemarkedet utviklet seg i dag. Han kunne derimot tenke seg å 
bruke en mindre sum på en koselig hytte. 

Det er viktig at alle medlemmene får nyte godt av pengene, mente 
Thorbjørn J. Sander. Han mente at en hytte bare ville komme få med-
lemmer til gode. Da var det kanskje bedre å bruke noen av pengene til 
å pusse opp døvesenteret i K79, og plassere en del penger i aksjefond, 
slik at pengene fikk vokse og gjøre nytte for seg i organisasjonen. 
Han mente vi kunne undersøke med Morgenstar, da de hadde gode 
rangeringer av aksjefond. Fem stjernes aksjefond var noe vi burde 
vurdere å ta en nærmer titt på, mente han. 

Til Thorbjørn sitt utspill om å bruke noe av pengene til oppussing, 
parerte Dag Hafstad at han heller ville satse på et mindre hus, slik at 
det ble mindre arbeid med vedlikehold. 

Etter å ha lyttet til medlemmene som først hadde fått sluppet til, tok 
Erling Jacobsen bladet av munnen og sa at han ville støtte hva som 
helst. Gjerne en hytte, men vi måtte ha et annet system på hytten enn 
det vi hadde før, og dessuten ville han maks godta 6 senger. 

Arvid Hauge lanserte deretter friske ideer, som f eks å sette i gang 
ulike jobbrelaterte prosjekter, som kanskje kunne spire til ”døvebe-
drifter” i fremtiden. 

Gunnar Hansen ville inn igjen på temaet til Thorbjørn ifht til opp-
pussing av døvesenteret. Han mente at feriehjemssaken hadde vært 
en vond sak for medlemmene, og mange fryktet at styret skulle bruke 
pengene til å pusse opp døvesenteret. Han mente det derfor var feil 
å bruke pengene på huset, men at vi heller burde bruke pengen på 
noe annet. 

Toralf Ringsø trakk så paralleller til Trondheim døveforening. Han 
viste til at de hadde engasjert en megler til å forvalte pengene deres 
etter salget av de gamle lokalene. Han fortalte videre at de hadde 
hatt en god avkastning på investeringen, men påpekte også at det var 
risiko knyttet til å investere i aksjer. Thorbjørn J. Sander var raskt 
på pletten og kommenterte at det i så fall var viktig at megleren var 
uavhengig, ellers kunne vi risikere at megleren bare ville anbefale/
investere i ”deres” aksjer. 

Vibeke Flatemo lanserte ideen om å kjøpe tomt og bygge hytte fra 
grunnen av. Til dette hadde Dag Hafstad å si at det ville bli for mye 
arbeid. Gunnar Hansen tilføyde at medlemme hadde så ulik smak 

at det ville bli vanskelig å bli enig om hvor hytten skulle ligge og 
hvordan den skal se ut. Skulle vi ha hytte, burde vi derfor etter hans 
syn f eks investere i en hytte på sjøen og en på fjellet. 

Tore Birkeland kommenterte til debatten om å investere i aksjer, at 
dette var for risikofylt. Han ville heller satse på en ny hytte. Til dette 
sa Thorbjørn nok en gang, at vi ikke måtte glemme å tenke på formål 
som kommer alle medlemmene til gode. Erling Jacobsen foreslo så 
at vi kunne bruke litt av pengene til å kjøpe leilighet i syden. 

Arvid Hauge var igjen på plass, og lanserte ideen om å bruke 
noe av pengene til å kjøpe et gammelt hus og bygge den om til en 
hytte. I tillegg ville han bruke noe til driften. Bjarte Troland følgte 
opp med å ønske seg en fritidsbolig (hytte) ved sjøen, som kunne 
brukes hele året. 

Edvard Rundhaug mente at vi burde tenke helhetlig. Kanskje vi 
burde vurdere å selge døvesenteret, og se oss om etter nye lokaler i 
sentrum. Døvesenteret er gammelt og krever mye vedlikehold. Det 
er ikke folk til å ta dette arbeidet på dugnad, mente han. Når vi så 
hadde ordnet oss et mer sentral lokaler i sentrum, kunne vi diskutere 
eventuelt hyttekjøp. 

Arvid Hauge foreslo at vi også måtte investere i ungdommene. F 
eks bruke noe penger på ulike aktiviteter og tiltak for ungdommene. 
Også målrettede prosjektarbeid kunne være noe å bruke noen av 
pengene på. 

Norunn Kalvenes ville støtte kjøp av lokaler i sentrum. Men hun 
mente også det kunne være en ide å samarbeide med døvekirken og 
Konows Senter ifm arbeidet for de eldre. Det var viktig at vi også 
tok hensyn til denne gruppen. 

Astrid Tokle fulgte opp med å minne på som Thorbjørn Sander sa, 
at det var viktig at vi tenkte på løsninger som gavnet alle. Ho nevnte 
også at ho og andre savnet feriehjemmet. Aksjer hadde ho ikke tro på, 
da ho synes det var for stor risiko knyttet til disse. Derimot mente ho 
at boligmarkedet var en bedre ide. F eks en hytte ute på landet. Og vi 
måtte for all del ikke bruke alt på døvesenteret, mente ho. 

Gunnar Hansen fulgte opp Edvard sine tanker, og følte det var best 
å vente med diskusjonen om bruk av pengen fra feriehjemmet til etter 
at vi hadde diskutert døvesenteret sin fremtid. Erling Jacobsen fulgte 
opp med å nevne at det var viktig å tenke nøye gjennom alt sammen, 
og at vi burde sette ned en gruppe som går gjennom alternativene. 
Toralf Ringsø støttet dette, og ville nedsette en gruppe som skulle 
analysere alternativene og mulighetene. 

Arvid Hauge skyndte seg å legge til at, hvis vi skulle ha nye for-
samlingslokaler i sentrum, ville han mye heller leie hos kommunen. 
Da ville vi slippe alt vedlikeholdet. Og Dag Hafstad foreslo til slutt 
at vi kunne investere i båter og leie dem ut. 

Og med det var siste ord i denne debatten sagt. Toralf Ringsø 
avsluttet debatten kl 20, og lovte å ta med synspunktene til styret 
for videre bearbeidelse. 

Forslagene i kortversjon, men ikke i prioritert rekkefølge: 
1. Nytt feriehjem/hytte 
2. Investere i eiendom 
3. Kjøpe leiligheter og leie ut til døve ungdommer. 
4. Noe som alle får glede av. 
5. Hvis beholde K79, pusse opp huset.. 
6. Plassering i aksjefond 
7. Kjøpe hytte, sette ut utleievirksomheten til andre firma. 
8. Jobbprosjekter. 
9. Kjøpe tomt og bygge hytte 
10. Hytte ved både fjellet og sjøen. 
11. Leilighet i syden. 
12. Kjøpe hus og bygge om til hytte + penger til drift. 
13. Fritidsbolig ved sjøen 
14. Selge K79, kjøpe/leie sentralt. Så vurdere bruk av resten av 

midlene. 
15. Kjøpe Lavvo. Bruke 2-300.000 til små prosjekter. 
16. Ikke bruke alle pengene på K79. 
17. Leie hus hos kommunen. 
18. Kjøpe båt og leie ut. 
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Medlemsmøte i Bergen døvesenter 17.11.05
Sted: Døvekirken i Bergen (pga vannskade i døvesenteret)
Tid: 18.30-20.35. Antall til stede: ca 30. Møteleder: Klement Våge. 
Referent: Gunn Kristin Selstad. Tema: ”Døvesenteret før, nå og i 
framtiden”. 
Det ble også - på slutten av møtet - diskutert logo for døvesenteret.

Følgende inviterte, tidligere foreningsledere, var tilstede: Thorbjørn 
Johan Sander (1962-69), Guttorm Karlsen (1971-77), Toralf Ringsø 
(1977-82 og 2002-), Rune Anda (1984-88), Erling Buanes (1988-91 
og 1993-96), Arne Nesse (1991-93 og 1996-2001) og Gunn Kristin 
Selstad (2001-2002). 

Klement Våge ønsket velkommen til møtet. Han ga en liten tilba-
keblikk over døvesenterets ”historie” de siste tiårene, endringer som 
har funnet sted, innsats fra frivillige osv. I dag er det kanskje ikke så 
mange som før som utfører frivillig innsats.

Derfor er det viktig for styret å vite hva medlemmene vil med 
døvesenterets framtid, og han ønsket en diskusjon om dette. Temaet 
om ”døvesenterets framtid” vil det sannsynligvis bli flere av.

Deretter opplyste Klement at vi kom til å diskutere døvesenterets 
framtidig logo, på slutten av møtet.

Thorbjørn Johan Sander, den som har vært foreningsleder lengst 
bak i tiden (1962-) var den første på ”talerstolen”. Han sa at Klement 
hadde glemt noe viktig: Hva er formålet med døvesenteret? Skal vi 
forandre hele organisasjonen? Har vi noe å kjempe for? I dag driver 
for eksempel Oslo Døveforening mye pub-kvelder. Er det slik vi 
skal ha det i framtiden, og er det til slike formål man skal søke om 
økonomisk støtte til?

Vi må prøve å kjempe mer. Det må bli mer av interessepolitisk 
arbeid og døves ”kampsaker”.

Thorbjørn sa dette om sin tid: ”Den gang var døveforeningen åpen 
om tirsdager, fredager og søndager. Det var program hver eneste uke; 
foredrag, omvisning - for eksempel hos Bergens Tidende, trykkeriet, 
brannstasjon osv. Ved å arrangere omvisninger fikk medlemmene mye 
informasjon. Den gangen var det opplysningskomiteen som hadde 
ansvaret. Kunnskap ble da hevet, men i dag er kunnskap dalt ned og 
noen er vel tom i hodet?”.

Thorbjørn lurer på om interessen for en døveorganisasjon er stor 
i dag. Klement spurte hva Thorbjørn mente med døveorganisasjo-
nen? Thorbjørn svarte med at det i dag virker det som om det ikke 
er noe å kjempe for. Vi må ha kampsaker for da skapes det liv og 
samhold i en organisasjon. Det blir vanskelig å ha samhold uten å 
ha noen saker å kjempe for. Det er mange ting vi kan kjempe for, 
for eksempel, la Bergen Døvesenter gjenopprette Døves Forlag, ha 
flere kontorer osv.

Toralf Ringsø fortalte om den tiden da det ikke fantes slike tekniske 
vidundere som vi har i dag: PC, teksttelefon, mobiltelefon o.a. Var det 
noe viktig vi måtte ta avgjørelser på, kjørte vi hjem til styremedlem-
mer. Det var også god dugnadsånd. I dag har det endret seg. Tiden 
har også endret seg og det var en spennende tid. Døves Hus i Vestre 
Torvgate 20 a fungerte også som internat for døve gutter på yrkes-
skolen for døve i Bergen. Etter at yrkesskolen for døve ble innviet på 
Slåtthaug, solgte vi Vestre Torvgate 20 a i 1974 - som vi har eiet i 50 
år, og flyttet til Welhavensgate 68 på Møhlenpris. Det var ikke gått 
mer enn 11 år før vi flyttet til Kalfarveien, der vi holder til i dag.

Toralf sa at han ikke var begeistret for å flytte på nytt, og sa at han 
var en av de to som stemte blank (det var 64 som stemte for, 2 som 
stemte blank og ingen som stemte imot). Han hadde brukt mye tid 
og krefter på dugnadsarbeid i Welhavensgate og sa han ikke hadde 
mer krefter til å gjøre det samme i Kalfarveien. 

Da Bergen Døveforening feiret sitt 100 års jubileum i 1980 ønsket 
Toralf å gjennomføre en båttur til Shetland, og leie en av hurtigrutene. 
”Jeg var en stabukk, og fikk viljen min igjennom og støtte fra styret”. 
Jubileumsturen ble vellykket gjennomført!

Tiden har forandret seg. Vi måtte følge samfunnsutviklingen, sa 
han. I 1996 opprettet vi et organisasjonsutvalg. Døveforeningens 
framtid ble analysert, især organisasjonsstruktur. Det ble mange møter 
før vi endelig gjennomførte en ny organisasjonsmodell i 2001, sa han. 

Vi fikk en ny stilling på kontoret: Daglig leder. Vi opplevde ellers at 
andre minoritetsgrupper i Bergen fikk mer støtte fra det offentlige. 
Vi har et stort hus, og det krever å holde det vedlike. Vi er avhengig 
av fortsatt dugnadsånd. Hva fremtiden vil fortelle kan jeg ikke svare. 
Det avhenger av neste generasjon, sa han.

Møteleder, Klement, viste til at feriehjemmet ble solgt. Han spurte 
hva medlemmene ønsket at salgspengene skulle brukes til? Han ville 
også vite om medlemmene ønsket å kjøpe en ny hytte. Toralf sa at 
det er opp til medlemmene å finne en løsning på det. 

Klement ville vite hvordan det var med aktiviteter for døve ung-
dommer før og nå.

Det  hadde Rune Anda mye å fortelle om. Han fortalte de var med 
på mye, blant annet var Gunnar Hansen, Dag Hafstad, Pål Kjellid, 
Molly Kjellid, Kåre Neeraas o.a. veldig aktive. Ungdomsklubbene 
fra Oslo og Bergen hadde ”ungdomstreff ” flere ganger, og hadde 
arrangementet blant annet på Ål folkehøyskole. Her i Bergen var 
det bl.a. ”kulturuke” med konkurranse mellom underavdelinger i 
couronne, sjakk, lynkåseri, solo-opptreden m.m. På den tiden var 
det ikke data og alt det vi har i dag. Vi kan kanskje si at tilbudene til 
dagens ungdom er bedre i dag. Det er ikke noe poeng for oss om å 
gjøre å få flest mulig ungdommer til å delta i aktiviteter i døvesenteret. 
Om de vil komme og være med, må de selv bestemme. Det er viktig 
at tilbudene tilrettelegges.

Grunnen til at vi valgte å kjøpe dette huset (i Kalfarveien 79) var 
at Døves Menighet hadde tomt og det var et gammelt, men stort hus 
der. Da kjøpte vi huset, med overveldende støtte fra medlemmene.”

Rune sa at det koster å holde huset vedlike. Inntektene i forbindelse 
med utleie av lokaler (selskap og kontor) er mye mindre enn hva det 
koster å ha huset. 

Han fortalte ellers at mange synes det er langt å gå fra byen til 
Kalfarveien. Det var stilt spørsmålet om vi skal leie ut hele eller store 
deler av huset, og bruke eventuelle ekstrainntekter til å leie lokaler 
i byen. Det enkelte har drømt om er at vi kunne ha en ”tegnspråk-
kafè” i sentrum, åpent for døve og hørende om dagen, og til våre egne 
aktiviteter om kveldene. Men at vi skal ha store arrangementer som 
juletrefest, årsfester eller noe annet i døvesenteret i Kalfarveien 79.

Klement spurte Rune, som også har vært døveforeningens leder 
for 20 år siden, om det økonomisk var lettere å holde døvesenteret 
den gang i forhold til i dag.

Rune svarte at ”den gangen – da vi overtok huset, hadde vi midler 
fra salg av Welhavensgate til oppussingen, og mye av det ble brukt 
til det formålet. I dag må vi bestrebe oss på å tjene så mye vi kan på 
utleie av selskapslokaler og noen kontorer for i det hele tatt å klare 
utgifter til forsikring på huset, strøm, vedlikehold osv. Tross alt inn-
tekter vi får fra utleie har vi ingen penger til overs”.

Thorbjøn Johan Sander fulgte opp Runes erfaring i å drive Døvesen-
teret og kommenterte med at vi må jobbe mer for å få fast økonomisk 
midler for å beholde huset. Forslaget er at Bergen Kommune kan 
overta huset og bidra med ”kulturhus-midler”. Thorbjørn mener at 
det er fullt mulig. - Vi må ikke gi opp! sa han.

Thorbjørn syntes ikke det var en god ide å leie lokaler i sentrum og 
bruke døvesenteret mindre. Dette kan bidra til at for eksempel våre 
naboer i bofellesskap liksom blir skyvet vekk. I sentrum er det ikke lett 
med hensyn til parkering, men her har vi gode parkeringsplasser.

Gunnar Hansen fulgte opp Runes erfaring med ungdomsarbeidet 
før i tiden, og han og fortalte videre at han har vært aktiv i organisa-
sjonsarbeidet siden han var 16 år.

Gunnar sier ”i dag er man preget av teknologi og bruker mobil som 
kommunikasjonsverktøy. Det meste av kommunikasjon går gjennom 
sms/mobil og det er ungdommene fornøyd med. Det er viktig å spørre 
ungdommene hva de ønsker. I Sverige er miljøet forandret.

Dersom vi hadde valgt et annet hus ville det sikkert vært annerledes 
i dag. Det som er fantastisk er at Erling Buanes, Sverre Johansen og 
de andre har brukt mye tid på dugnadsarbeid i huset i Kalfarveien 
79! De har vist fantastisk innsats!

Det ville vært veldig flott dersom Bergen kommune kunne støtte 
oss økonomisk ved oppussing og videre drift av huset. I dag er det 
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viktig å fylle døvesenteret med program og innhold. Tid, penger 
og krefter på selve huset må ikke ta bort kreftene på program og 
aktiviteter. Gunnar synes ikke at tiltaket med pubtreff i byen er bra. 
Derfor må vi finne ut av hvordan vi skal løse for at alle kommer til 
senteret, sa han.

Åge Lauritzen fulgte opp Gunnar Hansen og sa at ”hvis det er 
godt tema vil folk komme. Det er mange som sitter hjemme ”på 
ræva” og ser på TV”.

Åge fortalte om sin erfaring hvordan det var i døvemiljøet for 
nesten 30 år siden. ”Før i tiden måtte tegnspråket være pent. Til-
gangen til døveforeningen var også strengt. Dersom man ikke var 
medlem fikk man ikke være med på medlemsmøte. De gangene det 
var medlemsmøte var det stadig fullt. Men jeg var ikke så interessert 
i å følge med. Var heller opptatt av å være med i et sosial miljø og 
ta et glass øl.Ettersom jeg ble eldre kunne jeg etter hvert følge med 
og ble da klokere”.

Klement grep fatt i det Åge sa, at sosialt samvær - bare for å møtes 
og prate sammen - er veldig viktig, både før og nå.

Arne Nesse fulgte opp saken om huset og flyttingen til et annet 
hus. Han sa at det er viktigere å fokusere på neste generasjon og da 
er målet å få unge med!

Videre pekte Arne på Lena Mei og Stine Mette, som var til stede 
på medlemsmøtet. Han sa at dette medlemsmøtet vil være lærerikt 
for dem. Kanskje Døvesenter burde satse på å besøke skoler o.a. og 
holde foredag om organisasjonen. Det er også viktig å ha kamp-saker, 
sa han. Det er viktig for fremtiden. Før satset vi mye på dugnad. Vil 
dagens ungdom gjøre noe lignende? Vil de engasjere seg i å tjene 
penger gjennom kakelotteri osv?, spurte han.

Stine Mette og Lena Mei er begge med i Ungdomsklubbens styre, 
som ble gjenopprettet august 2005. De fortalte at ”ungdomsklubben 
har undersøkt muligheter om å få biljard. Det fikk vi ikke.” Lena 
Mei sa at ungdomsklubben har arrangert diskotek og skal igjen ha 
det til neste år. Videre fortalte Lena Mei at ”det blir også kakelotteri 
i februar, hvis ungdomsklubben får egen stand på Lagunen. Alders-
gruppen for ungdomsklubben er fra 13 til 26 år.” 

Møteleder, Klement, spurte Stine Mette og Lena Mei, hvordan de 
kommer frem til Døvesenter. Ved å gå, ta buss eller?

Lena Mei forteller at hun blir hentet i bil. Ellers bor de fleste 
ungdommene i skolealder på internatet og kan gå fra Hunstad til 
Bergen Døvesenter.

Klement fortalte at tidligere hadde Bergen Døvesenter biljard som 
den gang ble solgt for 500 kroner og ble kjøpt av en som var elev på 
Bjørkåsen. I dag koster slike biljarder som døvesenteret hadde ca. 
20.000 kroner! Erling Buanes skyndte seg for å rette opp og fortalte 
at biljardbordet var ødelagt. Den var ikke så gammelt. Det var bare 
slik at ingen kunne ta vare på det.

Lena Mei kommenterte at det er viktig å holde liv i Bergen Dø-
vesenter ved å ha mye underholdning. Og Stine Mette tilføyde: ”da 
kommer ungdommene”.

Dag Hafstad ville spørre de unge jenter om hva de synes er best 
å vandre i, i byen eller i Kalfarveien?

Stine Mette tok initiativet i å svare på spørsmålet og mente det var 
bedre for ungdommene å vandre i Bergen Døvesenter, Kalfarveien 
79. Hun sa ”vi kan arrangere diskotek for ungdommer som kan vare 
til kl. 22.00 om torsdagene, for eksempel”.

Gunnar Hansen sa ”at det er mange som snakker om økonomiske 
problemer vi har for å holde huset vedlike”. Før vi vet mer om dette 
foreslår Gunnar at vi må ha oversikt over økonomien som vil fortelle 
oss hvor tung belastningen er å beholde huset. Videre sa Gunnar at 
”alle konsekvensene må komme tydeligere frem, gjerne fra daglig 
leder eller styret som kan fortelle oss hva det trengs, evt. reparasjon av 
terrasse, maling av huset osv. Når vi har fått all informasjon vi trenger 
kan vi diskutere videre”. Til slutt sa Gunnar at ” lokalet er flott og han 
mente at lokalene fortsatt skal leies ut som selskapslokalet”.

Rune Anda sa at det ikke er lett å få utvidet økonomisk støtte 
fra Bergen kommune. Han fortalte videre at Helge Herland, som 
tidligere var daglig leder, har søkt flere ganger for å få mer tilskudd. 

Tilskuddet fra kommunen i Bergen har vært stabilt de siste årene, 
med en liten økning, og utgifter har bare øket og øket. Vi har også 
søkt til Norges Kulturfond og der fikk vi avslag. Heller ikke var vi 
blant de heldige som fikk støtte fra fylkeskommunen i forbindelse 
med ”kulturhusprosjekt”. Vi gav ikke og søkte igjen og igjen om støtte 
til å vedlikeholde huset, men fikk stadig vekk avslag”. 

Helge bekreftet det Rune sa, og fortalte at Bergen Døvesenter i 
2005 fikk følgende tilskudd fra Bergen kommune v/Helse og omsorg: 
kr 423. 000 og avdeling for oppvekst: kr. 230.000. Til sammen ble 
det kr. 653.000, og vi har et budsjett på ca 2 millioner kroner. Han 
spurte medlemmene om det er realistisk å bruke så mye tid og krefter 
på huset? Hvis vi vil beholde huset må vi selv jobbe mer for det, men 
hvordan få økt økonomisk tilskudd?”

Så var vi ferdig med dette temaet, og gikk over til døvesenterets 
logo. Toralf tok fram logoen som var benyttet i forbindelse med 
125 års jubileum. Han spurte medlemmene om vi skal bruke den 
samme logoen også i framtiden, bortsett fra å fjerne 125 år og 
”1880-2005”.

Møteleder, Klement, spurte Toralf om vi har logo fra før. Toralf 
svarte at han ikke trodde døvesenteret noensinne har hatt egen 
logo. 

Medlemmene var usikker på valg av logoen, så Klement avslut-
tet møtet ved å si at ”Bergen Døvesenter kan lage flere forslag ut 
fra eksisterende logo, som vi kan legge ut på hjemmesiden. Så kan 
medlemmene vurdere hva de liker best.”

Dette forslaget fikk støtte.
Tilslutt takket både Klement og Toralf for frammøtet og et godt 

møte.

Hyggelig julegave fra
Toralv Kvingedal
Før jul fikk Bergen Døvesenter v/styret en verdifull julegave 
fra Toralv Kvingedal, bestående av 3 stk. DVD-filmer. Han 
har samlet gamle film-minner fra oppholdet på feriehjem-
met Risperlen, som ble solgt i fjor.

Filmene er fra Risperlen i 1985-1996 (påske, pinse, 
sommer), og er på noen timer. Vi ser blant annet Klaus 
Rasmussen, Olaf Olsen, Steinar Hestad og flere andre. En 
liten bit av filmen ble vist under Seniorutvalgets nyttårskos 
31. desember. Det er interesse for å vise dem under senior-
treffene framover! Disse DVD-filmene har vi gitt videre til 
Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap. 

Tusen takk, Toralv! 

Husk årsmøtet lørdag 11. mars kl 11
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Personalia
Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Døvesenterets medlemmer som fyller/fylte år!
Døvesenteret sender oppmerksomhet til de som fyller føl-
gende år: 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95...

75 år
Anne Berg, 5098 Bergen, blir 75 år 17. februar.

60 år
Astrid Sangolt, 5177 Bjorøyhamn, blir 60 år 5. februar.

50 år
Eirik Martinsen, 5227 Nesttun, fylte 50 år den 9. januar.

50 år
Harald Håverstad, 5253 Sandsli, blir 50 år 17. februar.

Hjertelig takk 
for gaven til min 50 års dag.

Hilsen Roger Lygre.
Hjärtlig Tack
för den trevliga uppvaktningen på min födselsdag.

Från Iris Jansen.

Hjertelig takk
for gavekortet på kr 250 ved min 60 års dag.
Beste hilsen fra Anne Folland.

Takk
for gaven vi fikk til 100 års jubileum.

Sportslig hilsen fra Bergen Døves Idrettsklubb, styret.

Takk
for oppmerksomheten.

Hilsen Tove Oksnes.

Feil i forrige nummer:
Vi opplyste at Torill Solbø Zahl blir 50 år 1. februar 2006, 
men hun har allerede passert 50 års-grensen for fem år 
siden! (Bra vi ikke skrev at hun blir 60 år!)

Kontoret
Nå er det kun en ansatt på kontoret (daglig leder Rune 
Anda). Thora Gåsland har sluttet, og Gunn Kristin Selstad 
har avsluttet sitt ett års engasjement som kultur- og infor-
masjonskonsulent med støtte fra aetat. Aetat kunne ikke yte 
mer støtte uten at vi lovet henne fast ansettelse. Det kan vi 
ikke gjøre uten større offentlig tilskudd.

Siden det bare er en på kontoret, må man regne med at 
daglig leder iblant er ute på møter eller andre ærender. For 
å være sikker på at du skal treffe han, er det lurt å avtale på 
forhånd. Hans mobilnummer er: 995 89 562.

LIV NYSET (f. Sletteng)
Det kom som et sjokk på hennes mange venner da det ble 
kjent at Liv var død 26. oktober. Så sent som dagen før hadde 
hun sammen med Peder vært på seniortreff for døve i Bergen 
døvesenter, livlig som vanlig. Men noen visste at hun hadde 
en sykdom som plaget henne av og til.

Liv var født 20. desember 1939, og hun vokste opp i Rognan 
i Saltdal, Nordland. Hun gikk på døveskolen i Trondheim og 
ble konfirmert i 1955. Etter å ha gått på yrkesskolen for døve 
i Stavanger, kom hun til Bergen, og der stiftet hun familie 
sammen med Peder.

I døvemiljøet var hun mest aktiv i kvinneklubben, og der 
satt hun lenge i styret, også i flere perioder som leder. De siste 
årene kom hun med i seniorgruppen, hvor hun lyste opp med 
sitt gode humør. 

Liv ble begravet fra døvekirken 4. november. Lars Hana 
forrettet.

KRISTIAN HENRIK STOREDALE
For mange kom det også som et sjokk at Kristian var død. Men 
han hadde vært plaget av sykdom lenge, og vi forsto at han 
ikke kunne bli frisk igjen. Han ble tynnere og tynnere, men 
likevel var han aktiv og ville være med både på seniortref-
fene og på møtene i det lokale historielaget. Alltid var han 
hjelpsom og stilte opp. Han var lei seg da han den siste tiden 
ikke orket å jobbe på møtene. I julen kom han på sykehuset, 
og 6. januar sovnet han inn, et stort tap for oss i døvemiljøet, 
men spesielt for hans kone Ingrid, som nå blir alene.

Kristian var født 28. januar 1926 og han ville altså blitt 
80 år nå i januar. Han var født i Ølve i Kvinnherad og gikk 
på døveskolen i Trondheim, konfirmert 1942. Han gikk på 
snekkerlinjen på yrkesskolen for døve, men i arbeidslivet var 
han lenge spinneriarbeider, senere hjelpearbeider på Døves 
Trykkeri AS.

Begravelsen fant sted fra døvekirken 11. januar. Tom S. 
Tomren forrettet. 

DØDSFALL

Alle medlemmer i Bergen Døvesenter 
er også medlem i Døves Idrettsklubb
Er du klar over at du er medlem av idrettsklubben, 
som er inkludert i døvesenterets medlemskap? Du 
kan for eksempel delta på idrettsklubbens med-
lems- og årsmøter, og ha stemmerett der. Slik er 
det i dag. Du kan være med i dette fellesskapet, 
bidra med det du har på hjertet, og kanskje har du 
interesse av å delta aktiv i idretten? Eller tilby deg 
som frivillig hjelper i ulike sammenhenger? 
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Problem på sykehus?
Sist høst ble vi kontaktet av TV-journalist, som ønsket historier 
fra døve som har opplevd problemer på sykehus, mest fordi 
det skyldes mangel på tolk. 

Vi nevnte det på Bergen Døvesentes hjemmeside på Inter-
nett. Det kom da inn tilbakemelding og historier direkte til 
TV-jorualisten fra 3 personer. Oslo Døveforening ble også 
kontaktet. Journalisten sa at det ikke var særlig mange, så 
den saken ble utsatt. 

Har du selv vært borti vanskeligheter på et sykehus, fordi du 
er døv? Kommunikasjonsproblemer? Problemer som førte til 
større problemer, misforståelser, irritasjoner, raseri eller noe 
sånt? Poenget er kanskje å vise at det ikke går an å "gi blaffen 
i" pasientens interesse og behov. Alt må gjøres godt til rette 
for pasienten, uansett om det er døve eller hørende. 

Det er selvsagt frivillig om man vil kontakte journalisten og 
fortelle om sine opplevelser og erfaringer. Om du vil, kan du 
fortelle det til daglig leder (eller andre), og vi videreformidler 
det til journalisten.           Daglig leder Rune Anda

Selskapslokaler
"Alle" vet at selskapslokalene i døvesenteret er populære. For 
neste år (2007) er 2 lørdager, og en søndag allerede utleid. 

Vi har fått en bestilling fra Sverige, til bryllupsfest i døve-
senteret. Og en har bestilt både storsalen og kjellerlokalene 
til en og samme bryllupsfest. De skal blant annet ha vielse 
i selve storsalen. For oversikt over eventuelle ledige dager 
anbefales det å ta en titt på www.bgds.no. Der klikker man på 
"Terminliste". For utleiepriser, velger man "Utleie".

Døves Ungdomsklubb innbyr til 
Fotokonkurranse 2006 
1. februar - 31. mai 2006

Gruppe 1:
Du må selv stå for fotografering av minst ett bilde, og så 
gjøre noe kreativt med bildet på datamaskinen. Du kan 
gjerne sette bildet ditt sammen med andre motiver for å 
gjøre det spennende. Du har lov til å sende oss inntil 10 
slike bilder. Disse vil bli lagt ut på ungdomsklubbens hjem-
meside etter hvert som de kommer inn.

Gruppe 2:
Du må selv stå for fotografering av inntil 10 bilder med 
kreative og spennende motiver, men her skal du IKKE fuske 
eller manipulere bildet på datamaskinen! Hva slags motiver 
det skal være, det bestemmer du selv!

Deltakere:
Deltakerne kan være i aldersgruppen fra 13 år og opp til 26 
år. Bildene må være tatt i perioden fra 1. februar og fram 
til 31. mai 2006, som da er avslutningsdato for konkur-
ransen. Det må være minst 8 deltakere i hver gruppe for at 
konkurransen skal være gyldig.

Jury:
En jury vil bli oppnevnt av Ungdomsklubben. De skal bli 
enige om hvilke bilder som skal premieres.

Premie:
Premieutdeling vil finne sted i Bergen døvesenter torsdag 
8. juni 2006:
1. premie i hver gruppe: 10 gratis kinobilletter
2. premie i hver gruppe:  4 gratis kinobilletter
3. premie i hver gruppe: 1 gratis kinobillett

Påmelding:
Send din påmelding NÅ til Ungdomsklubbens leder, Eivor 
Berg, på e-post: froskeungen@hotmail.com. 

V E L K O M M E N  !

RÅDGIVNINGSKONTOR
for hørselshemmede og døvblinde
finner du i Teatergaten 41, 5010 Bergen. Kontoret er i 
annen etasje. Forhåndsavtaler behøves ikke. Åpnings-
tider: Mandag til fredag kl. 10 - 14. Telefon 55 56 94 75, 
teksttelefon 55 90 08 48 / 55 90 08 49. Mobiltelefon G3 
(samtaler og sms til Mary-Ann): 480 73 824. Mobilte-
lefon G3 (sms til Norunn): 480 73 825. 

Trenger du hjelp? Kanskje de kan hjelpe deg....

Språkrettigheter
Noter denne datoen:  
Torsdag 6. april kl. 18.30.
Da får vi besøk av Odd-Inge Schrø-
der. Han skal holde foredrag over 
temaet: "Språkrettigheter for døve".
Han vil orientere om tegnspråkets 
status som språk, hvordan tegnspråk 
har ulik struktur fra det norske språ-
ket og hvordan tegnspråkets stilling 
er i resten av verden, og hvordan 
fremveksten har vært for det nor-
ske tegnspråket.

Arr.: Kulturstyret. DT-foto
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Juletrefest 
i døvesenteret 
lørdag 
7. januar 2006

Over hundre bilder på Internett, fotografert av 
Bjørnar Stene og Rune Anda

Ca 160 personer.

Arrangør:
Bergen Døvesenter, 
Hordaland Foreldrelag 
for Hørselshemmede 
og Døves Menighet



Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

«BUDSTIKKEN»
kommer ut hver måned (utenom sommeren). 
Neste nummer kommer i slutten av februar.

Redaktør: Daglig leder Rune Anda.

Toralf Magne Ringsø er styreleder 
i Bergen Døvesenter.

TERMINLISTE Bildet er sakset fra Internett

Januar:
26. to: Foredrag kl. 19 v/Ingeborg 

Skaten: "Den nye tolken, hvem er 
hun?"

29. sø: Kl. 11: Gudstjeneste på tegnspråk 
v/Lars Hana

30. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30.
31. ti:  Eldretrim kl 11.

Februar:
02. to:  Internett-kurs  for nybegynnere i 

kjelleren kl. 12.00-14.00.
02. to: Hyggekveldt kl. 18.00
04. lø: Bergen Døves Idrettsklubb.
 Bowling om dagen
04. lø: Bergen Døves Idrettsklubb. 

Hyggekveld i kjelleren kl. 19.00
06. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
07. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen
09. to:  Internett-kurs kl. 12.00-14.00.
09. to: Ungdomsklubben har styremøte 

kl 16.
09. to:  Hyggekveld kl. 18.00
10. fr - 12. sø: Datakurs i kjelleren: 

Powerpoint.
12. sø kl. 18: Gudstjeneste på tegnspråk 

v/Tom S. Tomren
13. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
14. ti:  Eldretrim kl 10.30.
14. ti:  Lokallaget av NDHS har årsmøte 

kl. 12 i kjellerstuen.
14. ti: Senterstyret har møte kl 16
15. on: Døvblindes kontaktklubb i 

storsalen (på dagtid)
15. on: Konfirmasjonsunderv. kl. 16
 Ungdomsråd har ungdomskveld i 

døvekirken kl 18.30
16. to:  Internett-kurs kl. 12.00-14.00.
16. to:  Hyggekveld kl 18.00 
20. ma: Senterstyret har møte kl 16
20. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
21. ti:  Seniortreff kl. 11-14 i storsalen
22. on: Hordaland foreldrelag for 

hørselshemmede har årsmøte i 
kjellerstuen kl 18

23. to:  Internett-kurs kl. 12.00-14.00.
23. to:  Hyggekveld kl. 18.00
24. fr:   Døvblittgruppen: Årsmøte-

Kjellerstuen kl. 18.00
24. fr:  Storsalen ledig
25. lø: Vinkveld i kjellerstuen. 
 Arr. Døvetreff
27. ma: Tegnspråkkurs kl. 18-20.30
28. ti:  Eldretrim kl 11.

ÅSTVEDT AS SKAL OVERTA DESIGNTRYKKERIET AS
Ekstraordinær generalforsamling på Designtrykkeriet AS tirsdag 10. januar 
2006 vedtok å selge aksjer i trykkeriet til Åstvedt AS. Mer om det kommer i 
Døves Tidsskrift i februar.

Karneval 
i døvesenteret 
Søndag 
5. mars 2006
kl. 15:00 - 17:00

V E L K O M M E N !
Arr.: Bergen Døvesenter og Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Det blir servert pølser/brus/kaker/kaffe.

Inngang gratis for barn og kr 50 for voksne.

Påmelding til (post@bgds.no) innen 1. mars.


